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Foz Do Iguaçu-PR, 20 de outubro de 2022.

RETIFICAÇÃO DO ANEXO XI DO EDITAL PRPPG Nº96/2020
PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO 

PROAP/UNILA - 2020 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), nomeada pela Portaria n° 357/2019/GR, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, a presente retificação do Anexo XI do Edital nº 96/2020 referente ao 
Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da UNILA.

Art. 1º No Anexo XI, Onde se lê:

 

Publicação do edital 21/09/2020

Prazo para interposição de recursos contra os termos do 
Edital 

De 22/09/2020 a 24/09/2020

Período para interposição de recursos ao edital, via e-mail 
institucional

De 22/09/2020 a 24/09/2020 
até 17h59

Período de recebimento dos planos de execução 
financeira e dados bancários

De 09/10/2020 a 30/10/2020 
até 17h59

Prazo para liberação do recurso em conta corrente ou 
poupança de titularidade do(a) coordenador(a) do PPG 
após confirmação de recebimento do Plano de Execução 
Financeira e demais documentos deste edital

A partir do dia 26/10/2020

Período de execução do recurso A partir do depósito do 
recurso até 16/12/2022

Prestação de contas parciais De 13/09/2021 a 21/09/2021 
até 17h

Prestação de contas finais Até 60 (sessenta) dias após 
o término do período final de 
execução do recurso



 

Leia-se:

 

Publicação do edital 21/09/2020

Prazo para interposição de recursos contra os termos do 
Edital 

De 22/09/2020 a 24/09/2020

Período para interposição de recursos ao edital, via e-mail 
institucional

De 22/09/2020 a 24/09/2020 
até 17h59

Período de recebimento dos planos de execução 
financeira e dados bancários

De 09/10/2020 a 30/10/2020 
até 17h59

Prazo para liberação do recurso em conta corrente ou 
poupança de titularidade do(a) coordenador(a) do PPG 
após confirmação de recebimento do Plano de Execução 
Financeira e demais documentos deste edital

A partir do dia 26/10/2020

Período de execução do recurso A partir do depósito do 
recurso até 16/12/2024

Prestação de contas parciais De 13/09/2023 a 21/09/2023 
até 17h

Prestação de contas finais Até 60 (sessenta) dias 
após o término do período 
final de execução do 
recurso

 

 

Art. 2º Demais disposições permanecem inalteradas. 
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